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TEATRE 3 FESTIVAL

Avantime anima 
l’estiu amb una 
variada oferta

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

‘Ulls de bruixa’ obre 
la pretemporada del 
Versus i el Gaudí, que 
ofereixen 17 muntatges 

E
ls telons del Teatre Gau-
dí Barcelona (TGB) i el Ver-
sus Teatre no s’arruguen 
durant les vacances. Ever 

Blanchet, el seu apassionat director, 
va decidir fa ja nou anys animar amb 
la pretemporada Avantime la seque-
ra que afecta la cartellera teatral bar-
celonina quan tanca les portes l’om-
nipresent festival Grec. I la va encer-
tar. «Cada vegada hi ha més gent que 
es queda a l’agost a la ciutat, també 
n’arriba molta de fora i per al Versus 
resulta el millor mes de tots. En el 
passat Avantime hi va haver 13.000 
espectadors», subratlla un visionari 
Blanchet, que ha vist com la seva ini-
ciativa era seguida per altres sales.
  Plataforma de l’escena indepen-
dent, el cicle s’allarga durant tres 
mesos amb una programació eclèc-

tica i popular, però sense concessi-
ons a la trivialitat perquè «el públic 
a l’estiu no perd les neurones». Les 
tres sales de l’Avantime acolliran 17 
muntatges de teatre musical, tex-
tual i revisions variades de clàssics, 
com el shakespearià Romeo + Julieta 
que la companyia D’Block explica-
rà a través del jove llenguatge de la 
dansa urbana (Teatre Gaudí, del 15 
d’agost al 4 d’octubre).

EL BANDOLER TRAÏDOR / L’oferta es va 
obrir dijous amb Ulls de bruixa, una 
tragicomèdia creada i dirigida per 
Joan Solana que forma part de la se-
va trilogia sobre la traïció. «Les traï-
cions no es fan contra pobles o ide-
es, sinó contra persones», afirma el 
dramaturg, que en l’obra viatja a la 
Catalunya del 1611 per relatar les 
aventures del bandoler Perot Roca-
guinarda (Pep Muñoz) i la seva esti-
mada Clàudia (Aina Calpe), una jove 
amb poders endevinatoris persegui-
da per la Inquisició.
  El Colectivo 96º (abans Amaran-
to) portarà al Versus (del 15 de juliol 
al 2 d’agost) Dar patadas para no desa-
parecer, la seva particular exploració 

33 Una escena de Romeo + Julieta, un clàssic en clau de dansa urbana. 

de la construcció de la identitat, es-
trenada en el cicle Radicals del Lliu-
re. La companyia gallega Teatre do 
Morcego escenificarà al Versus (del 4 
d’agost al 4 de setembre) Los patios de 
la memoria, obra del mateix Blanchet 
que evoca «la infància i el descobri-
ment del món dels adults a través 
dels ulls d’un nen». Els poemes mu-

sicats de Terròs!, amb lletres de David 
Monllau i música d’Andreu Rifé; 
els embolics de Xafarderies, adapta-
ció d’una comèdia de Goldoni a càr-
rec de Grappa Teatre, i la lírica De-
sig d’Òpera són altres dels muntatges 
que es programaran a l’agost, a més 
del cicle de lectures d’obres i guions 
En rodatge. H

Fa poc més d’un mes, William Os-
pina (1954) rebia el prestigiós pre-
mi Rómulo Gallegos per El país de 
la canela, la segona novel·la de la 
seva trilogia sobre la conquista 
de l’Amazones. Ahir, en el segon 
dia de la Setmana Negra de Gijón, 
l’autor colombià va parlar sobre 
l’última entrega, que espera te-
nir acabada en dos anys: La serpi-
ente sin ojos, una història d’amor 
en l’ocàs de la vida del colonitza-
dor Pedro de Ursúa.
 Ospina va considerar «super-
ficial» la polèmica dins de la lite-
ratura hispanoamericana, on se 
l’ha criticat i aplaudit per utilit-
zar el llenguatge poètic per nar-
rar crues històries, com les llui-
tes intestines de la colonització. 
«No hi ha una frontera» que se-
pari llenguatges ni estils perquè 
«la poesia ha d’estar present en 
tots els gèneres». «El romanticis-
me és l’últim gran fenomen crea-
tiu d’Occident i una forma de sen-
tir, pensar i comprometre’s amb 
el món», va defensar. H

LLIBRES 3 SETMANA NEGRA

Ospina avala 
a Gijón l’ús 
del llenguatge 
poètic en
la narrativa
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